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TMR má hotelierku roka 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (27. jún 2011) – hotelierkou roka sa podľa odborného 
rozhodnutia Zväzu hotelov a reštaurácií SR stala Iveta Chovanová, riaditeľka Boutique 
hotela Tri Studničky****. Tento hotel má v portfóliu spoločnosti TMR svoje významné 
miesto. Ponúka luxus v tej najpríjemnejšej forme, ponúka teplo domova, atmosféru 
horskej chaty a komfort najlepších mestských hotelov s príjemným wellness a špičkovou 
gastronómiou.  

 

Prestížne ocenenie hotelierka roka získala Iveta Chovanová spomedzi 164 hotelierov z členskej 
základne Zväzu hotelov a reštaurácií SR (ZHSR) začiatkom júna. Toto ocenenie získala na základe 
ukazovateľov výkonnosti hotela ako aj po overení kvality priamo v praxi. Základné kritériá boli 
ekonomické – ročná tržba, obsadenosť hotela, ako aj výnos na izbu. Kvalitu poskytovaných služieb 
overili hodnotitelia počas anonymného pobytu. Paradoxom je, že samotná víťazka sa na prestížnom 
oceňovaní nezúčastnila. Dozvedela sa o svojom triumfe len sprostredkovane. 

TMR významne zlepšilo doplnkovú ponuku hotela v minulom roku, čo mohol byť aj významný 
dôvod prečo výkonnosť hotela vzrástla.  Hotel je lokalizovaný v nádhernom lesnom prostredí v 
susedstve horského potoka. Práve jeho blízkosť sa využila nato, že Tri Studničky majú prvú horskú 
pláž v Tatrách, mimoriadne nápadité SPA v náručí divokej horskej prírody, luxusnú relax zónu v 
harmónii s ihličnatým lesom. Ochladiť si rozpálené telo po pobyte vo fínskej saune je možné priamo 
v potoku s príznačným názvom danej lokality Demänovka. Garantuje ľadovú sviežosť aj preto, že 
potok preteká obidvoma tunajšími jaskyňami. Novú atmosféru jediného „boutique“ hotela 
v Tatrách dopĺňajú aj presklené kongresové priestory, ktoré budia dojem, že sa konferencia koná 
priamo v náručí horskej prírody. Keď ku všetkým novinkám pridáme jedlo od najlepšieho šéfkuchára 
v okolí, minuloročného víťaza prestížnej súťaže „HORECA varí s profesionálmi“, šéfkuchára 
Romana Kováča, tak pobyt v hoteli sa stáva pôžitkom všetkých zmyslov.  

Všetko toto a aj ďalšie iné parametre zdá sa vzali v úvahu hodnotitelia, aby sa hotelierkou roka stala 
práve Iveta Chovanová. V hoteli pracuje od roku 2003, najskôr ako prevádzkarka, neskôr zástupca 
manažéra, od roku 2010 ako jeho riaditeľka.  

TMR významne synergicky podporuje svoje zariadenia, čím zvyšuje jednak efektívnosť 
jednotlivých prevádzok, ako aj dosahuje lepšie výsledky ako celok. Tvorba pobytových balíkov je 
jedným z významných činiteľov dobrých výsledkov hotela Tri Studničky a tiež je to spolupráca TMR 
hotelov. Presun dopytov na iné hotely v skupine TMR, ktoré môžu lepšie vyhovovať zadaniu, či 
využívanie personálu aj z iných hotelov patriacich pod TMR, rovnako prispeli k dobrému hodnoteniu.  

Cena pre Ivetu Chovanovú je zároveň ohodnotením kvalitnej práce všetkých hotelierov v TMR. 

 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a 
prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke 
Tatry a hotely Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje 
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, 
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do 
uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v 
najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší Slovenský termálny aquapark, ktorý ponúka 
okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch 
Holiday Village Tatralandia.  


